در دیدار روسای دو طرف انجام گرفت:

توافقهای انجمن مهندسی صنایع ایران و مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
هیئت مدیره انجمن مهندسی صنایع ایران با رئیس
جدید مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن دیدار کرد.
در این دیدار که روز دوشنبه ،دوازده آذر در مرکز
تحقیقات ساختمان و مسکن انجام گرفت ،دکتر اکبری
جوکار ،دکتر امین ناصری ،دکتر سمیع زاده ،مهندس
رستمیان و مهندس صمدزاده از انجمن مهندسی صنایع
ایران و دکتر فاطمی عقدا ،رئیس مرکز حضور داشتند.
اعضای هیئت مدیره انجمن ضمن تبریک به دکتر
فاطمی عقدا و آرزوی موفقیت برای وی ،در خصوص
تاریخچه و فعالیتهای انجمن مهندسی صنایع توضیحاتی
را ارائه دادند .دکتر اکبری جوکار گفت :انجمن مهندسی
صنایع یک موسسه غیرانتفاعی و علمی ،پژوهشی است
که به صورت داوطلبانه اداره میشود .دکتر امین ناصری
نیز بابیان این مطلب که مرکز تحقیقات ساختمان و
مسکن همواره یکی از حامیان اصلی انجمن بوده گفت:
انجمن مهندسی صنایع ایران با بهره گیری از تکنیک های
مهندسی صنایع و برنامههای علمی ،پژوهشی و تحقیقاتی
و نیز روش های بهینهسازی در پی کمک به سازمانها و
ارگانهای مختلف بوده .وی همچنین خواستار تداوم و
افزایش همکاری دو جانبه میان انجمن و مرکز تحقیقات
ساختمان و مسکن شد.
همچنین مهندس رستمیان اظهار داشت :با توجه به
اینکه انجمن مهندسی صنایع یک انجمن علمی و موضوع
مهندسی صنایع یک علم کاربردی است ،نجمن دستاوردهای
علمی خود را می توان د در اختیار مرکز تحقیقات ساختمان
و مسکن قرار داده و از سوی دیگر از حمایت های آن

بهره بگیرد.
پس از آن دکتر فاطمی عقدا ،ضمن تشکر از اعضای
هیئت مدیره انجمن ،آمادگی خود را جهت حمایت
حداکثری از فعالیت های انجمن اعالم کرد .وی گفت:
حضور انجمن مهندسی صنایع در محل مرکز تحقیقات
ساختمان و مسکن فرصتی مناسب برای بهینه سازی
فعالیت ها و پروژه های مرکز است .از همین رو ما از
انجمن های علمی دیگر نیز دعوت می کنیم تا با حضور در
این مرکز ضمن تبادل نتیجه دستاوردهای خود ،در جهت
تعالی سازمانی دو طرف گام برداریم .دکتر فاطمی عقدا
ضمن با اشاره به وارداتی بودن بسیاری از تکنولوژی و
دانش ها ،بومی و کاربردی شدن این دانش و تکنولوژی ها
را ضروری دانست .وی همچنین به راه اندازی مرکز تبادل
اطالعات سوانح طبیعی آسیا در ایران اشاره کر و گفت:
علی رغم اینکه در زمینه تکنولوزی های بررسی سوانح
طبیعی ،کشور ژاپن از پیشتازان این رشته است ولی تصمیم
بر ایمن بوده که مرک تبادل اطالعات سوانح طبیعی در
ایران تاسیس شود و این فرصت مناسبی برای .................
در ادامه این جلسه دکتر  .............از حمایت های مرکز
در خصوص چاپ خبرنامه انجمن تشکر و قدردانی و
اظهار امیدواری کرد همکاری های دو طرف افزایش یابد.

پس از تعیین رئیس و نایب رئیس انجمن مهندسی صنایع ایران:

هیئت مدیره جدید آغاز به کار کرد

اولین جلسه هیئت مدیره انجمن مهندسی صنایع ایران
پس از رایگیری و شناخت اعضای هیئت مدیره در محل
دفتر انجمنهاي علمی ایران تشکیل شد.
در جلسه اول هیئت مدیره که روز دوشنبه هفتم
آبان ماه برگزار شد ،مهندس رستمیان ،مهندس خرازیان،
دکتر ریاحی ،دکتر امین ناصری ،مهندس کریمی ،مهندس
رامین سمیع زاده ،دکتر اکبری جوکار و مهندس صمدزاده
حاضران جلسه و دکتر رضا سمیع زاده ،دکتر ناظمی و
مهندس دودانگه غایبان جلسه بودند.
اما در دومین جلسه هیئت مدیره که  28آبان ماه تشکیل
شد ،رییس ،نایب رییس و خزانه دار پس از رای گیری
تعیین شدند .بر این اساس آقایان دکتر محمدرضا اکبری
جوکار به سمت رئیس ،دکتر محمدرضا امین ناصری به
سمت نایب رئیس و دکتر رضا سمیع زاده به سمت دبیر و



سال هشتم ● شماره  ● 55شهریور و مهر 1386

خزانه دار انتخاب شدند.
همچنین در این جلسه مقرر شد جلسات هیئت مدیره
تا پایان ترم تحصیلی روزهای دوشنبه ساعت  19:30برگزار
شود.
در این جلسه تمامی اعضا به جز دکتر ناظمی و مهندس
کریمی حضور داشتند.
اما جلسه سوم هیئت مدیره روز دوشنبه پنجم آذر ماه
در دفتر ریاست موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگانی
تشکیل شد.
در این جلسه که تنها غایب آن دکتر ناظمی بود ،دکتر
سمیع زاده به ارائه گزارشی از رون د برگزاری کنفرانسهاي
مهندسی صنایع در دورههاي قبل پرداخت .وی همچنین
پیشنهاد دا د که در ششمین کنفرانس مهندسی صنایع،
انجمن برگزار کننده کنفرانس باش د و دانشگاه الزهرا در

کنار انجمن در امور علمی همکاری داشته باشد.
در ادامه مقرر ش د طی نامه ای از دکتر جبل عاملی،
دبیر کنفرانس پنجم دعوت گردد ضمن حضور در جلسه
هیئت مدیره ،گزارش عملکرد مالی را در اختیار انجمن
قرار دهد .در این جلسه تهیه یک پیش نویس برای برنامه
ربزی استراتژیک انجمن مهندسی صنایع ایران مطابق برنامه
ریزی استراتژیک و مستندات گذشته بر عهده دکتر ریاحی
گذاشته شد .در ادامه مقرر شد هریک از اعضای هیئت
علمی عضو هیئت مدیره انجمن ،یک دانشجو را برای انجام
پروژههاي انجمن معرفی کنند.
الزم به ذکر است بنا به درخواست هیئت مدیره ،در
شمارههاي آتی خبرنامه ،گزارش کاملی ازبرگزاری کنفرانس
مهندسی صنایع گذشته و نحوه برگزاری کنفرانسهاي آتی
برای اطالع خوانندگان درج میشود.

در سی و هفتمین گردهمایی انجمن مهندسی صنایع ایران بررسی شد:

آینده شغلی مهندسان صنایع

سی و هفتمین گردهمایی انجمن
مهندسی صنایع ایران با موضوع «مهندسی
صنایع و آینده شغلی آن» با همکاری مرکز
رشد و توسعه کارآفرینی فناوریهاي نوین
منطقه  2شهرداری تهران در سالن همایش
این مرکز برپا کرد.
در این نشست که با حضور دانشجویان
ومهندسین رشته مهندسی صنایع انجام
شد ،مهندس محم د رضا صمد زاده ،مدیر
داخلی انجمن مهندسی صنایع ایران به
معرفی تشریح فعالیتها و عملکرد انجمن
پرداخت و اهداف برگزاری همایشها را
آشنایی بیشتر دانشجویان با رشته مهندسی
صنایع و اعطای گواهینامههاي معتبر انجمن
مبنی بر فعالیتهاي اعضای آن عنوان کرد.
مهندس صمد زاده در این جلسه با توجه
به محوریت آینده شغلی مهندسین صنایع
دالئل بیکاری یا گرایش فارغ التحصیالن
این رشته به مشاغلی غیر مربوط را بر شمرد
و خاطر نشان کرد انتظار دانشجویانی که
رشته مهندسی صنایع را برای ادامه تحصیل
انتخاب میکنند از محیط دانشگاه ،استادان
و آینده شغلی این رشته همان چیزی نیست
که با آن روبه رو میشوند ،چون قبل از ورود
به دانشگاه و انتخاب رشته آگاهی کافی در
مورد فضای آموزشی ،کاربر د و چگونگی
تحصیل در این شته ندارند .وی ههداف
مهندسی صنایع را به دو بخش اهداف دهه
هشتاد و امروز تقسیم بندی کر د و گفت:
در دهه هشتاد ،کیفیت باال ،هزینه پایین و
کارایی باال مد نظر بود ،در حالی که امروزه
ایجاد ارزش ،مشتری مداری ،سیستم بدون
خطا و ضایعات و سیستم های هوشمند از
جمله اهداف اصلی مهندسی صنایع است.
مهندس صمدزاده در ادامه به تشریح
اهم فعالیت ها و اهداف انجمن مهندسی
صنایع ایران پرداخت .وی توسعه و
گسترش کاربر د مهندسی صنایع در ایران،
ارتقای دانش این رشته ،توسعه کمی و کیفی
متخصص ،بهبود بخشیدن به امور آموزشی
و پژوهشی مهندسی صنایع در سطح کشور
با توجه به ویژگی های کشور را از اصلی
ترین اهداف انجمن عنوان کرد.
در ادامه گرده همایی دکتر حسن
فریداعلم ،عضو هیئت علمی دانشکده صنایع
دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،در خصوص آینده

شغلی مهندسین صنایع و معضالت بیکاری
فارغ التحصیالن سخنرانی کرد.
دکتر اعلم با بیان تاریخچه ای از رشته
مهندسی صنایع و ورو د آن به ایران به عنوان
یک رشته دانشگاهی گفت :عمر این رشته
در ایران به سی سال هم نمی رسد .وی این
رشته را رشته ای نو پا و ناشناخته خواند
و از این که علی رغم فعالیتهاي انجمن
در ارتباط با آشنا ساختن بیشتر جوانان با
این رشته ،برگزاری همایشها و سمینارها،
همکاری با کارخانههاي مرتبط و همچنین
چاپ مجالت و خبرنامه هایی که فعالیتهای
انجمن و اخبار مربوط به رشته مهندسی
صنایع را در بر دارد ،مدیران کارخانهها
همچنان با بی اطالعی دچار اشتباه شده و
به جای به کار گیری از دانش و کاربرد
فارغ التحصیالن این رشته باز هم به دنبال
استخدام مهندسان مکانیک و شیمی هستند،
اظهار تاسف کرد.
دکتر فری د اعلم همچنین به عدم نیاز
سنجی در مور د فارغ التحصیالن دانشگاه
و مشکالتی که این بی توجهی به دنبال
خواهد داشت اشاره کرد و تاکید کرد :اگر
بدانیم در سال به چن د مهندس به طور مثال
در رشته مهندسی صنایع نیاز داریم میتوانیم
در آینده در جای مناسب از آنها استفاده
کنیم و با کثرت مهندس مواجه نخواهیم
ش د که از این تعداد یا بیکارند یا در شغل
هایی جذب کار میشون د که بی ارتباط با
رشته آنهاست .وی اظهار داشت :قسمتی از
آنچه که امروزه در دانشگاهها به دانشجویان
آموزش میدهند در بازار کار کاربرد ندارد
و در حقیقت دانشجو با ناگفتههاي دانشگاه
مواجه میشود و برخی مسائل را باید با
کسب تجربه دریابد .دانشجو با تالش و
جدیت دروس را خوانده و با نمرات خوب
واحدهاي درسی را میگذراند ،اما کاربرد
الزم که بای د با تفکر و خالقیت ایجاد شود
لحاظ نمی شود .استادان بای د به جوانان
کمک کنند و فقط القا کننده درسهاي
تئوری نباشند.
دکتر فریداعلم در ادامه ،رشته مهندسی
صنایع را ترکیبی از رشته اقتصاد و مدیریت
خواند و افزود :باید در دانشجو ایجاد تفکر
کرد و بعد اجازه بدهیم خالقیتی که به دنبال
فکر به وجود آمده رشد کند و این خالقیت

در بازار کار به کار گرفته شود .دانشجو
باید بدان د کجا و چه طور از آموخته هایش
استفاده کند؛ چرا که نوآوریها در دانشگاهها
و صنعت و عمدتا توسط نیروی ذهن خالق
و جوان شکل میگیرد.
وی همچنین گفت :رشته مهندسی
صنایع از رشته هایی است که کمتر به آن
پرداخته شده و در مور د کاربردآن کمتر
تبلیغ شده اما میدانیم که بیشتر از رشتههاي
دیگر در صنعت کارآیی دارد .توصیه من
به دانشجویانی که در این رشته تحصیل
میکنند این است :در هر زمینه علمی
کنجکاوی کنن د و با آشکار شدن افکار و
به کارگیری خالقیت جدیت و استمرار
داشته باشند تا به ارتقا درجات علمی دست
یابند.
دکتر فریداعلم مشکل عمده آینده شغلی
رشته مهندسی صنایع را عدم برنامهریزی در
دانشگاهها دانست.
وی گفت :اگر در حال حاضر با
مهندسانی مواجه هستیم که بیشتر به
کارهای مدیریتی روی آورده و در این
مسئولیت نیز بسیار موفق عمل میکنند ،به
دلیل تواناییها و کاربرد این رشته در امور
برنامه ریزی در بخش صنایع و حتی در
بخش خدماتی است.
دکتر فریداعلم مشکالت کارخانهها
را نداشتن ابتکار و عدم به کار گیری از
علم مهندسی صنایع ذکر کرد .وی ادامه
داد :به نظر من باید برای برخی از مدیران
دورههاي فشرده و کوتاه مدت از مهندسی
صنایع برگزار کر د تا اطالعات این رشته
در زمینه برنامه ریزی ،انبار ،نگهداری،
تعمیرات و  ORرا داشته باشند.
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی
امیرکبیرافزود :کشور ما اکنون در آستانه
ورود به بازار جهانی است و برای وارد
شدن و پایداری در آن بای د اقالم صادراتی
را از نظر ساخت ،بسته بندی ،کنترل کیفیت
با استاندار د جهانی مطابقت داد .اگر امروزه
کشوری مثل ژاپن در این امر موفق بوده
به خاطر این است که با استاندارد جهانی
مطابقت داشته یا کشور اسپانیا که رقیب ما
در صادرات زعفران است با این که کمتر از
کشور ما سرمايهگذاری کرده با فروش خوب
و سودی بیشتر از ما رو به رو است چون

از بسته بندی و استاندار د سازی استفاده
کرده است ،بنابر این یکی از کارهای مهم
در رشته مهندسی صنایع استاندارد سازی و
شناخت استاندارد جهانی است.
دکتر فریداعلم یکی از دالئل جذب
و موفقیت فارغ التحصیالن رشتههاي
مهندسی به خصوص رشته مهندسی صنایع
در خارج از کشور را این طور قلمدا د کرد:
کشورهای توسعه یافته آموختههاي فارغ
التحصیالن را تقویت کرده و از آنها به
خوبی استفاده میکنند و این امر متاسفانه
نتیجه اش خروج جوانان ما از کشور و
استفاده از توانایی و خالقیت نیروی جوان
آنها در جهت پیشبرد اهداف خود با حداکثر
سود آوری میباشد.
وی در خاتمه گفت :مهندسی صنایع
مانند رشتههاي دیگر میتواند در صنعت
و بهره وری کاربرد داشته باشد .به عنوان
مثال اگر یک تولید کننده یا مدیر کارخانه
دارای پروژه ای است که باید طبق زمان
مشخصی به بهره برداری برسد واین پروژه
بیشتر از زمان پیش بینی شده طول بکشد
دچار بحران و مشکل خواهد شد .چاره این
مشکل استفاده از یک مهندس صنایع است.
متاسفانه در صنایع کشور ما به این زمان
بندی وبرنامه ریزی اهمیت داده نمی شود.
تعمیرات و نگهداری ماشین آالت نیز از
جمله مواردی است که کمتربه آن توجه شده
است .چنانکه در بعضی کارخانهها هنوز از
ماشین آالت قدیمی استفاده میشود؛ بدون
توجه به این که عمر مفید آنها به اتمام
رسیده ونه تنها باید برای بهره وری بیشتر از
ابزار آالت با طول عمر کم استفاده کر د بلکه
باید از ابزار استانداردسازی و کنترل کیفیت
نیز بهره گرفت .این اشکاالت رفع نخواهد
ش د مگر با حضور مهندسان رشته صنایع در
کارخانه ها .اگر یک مهندس صنایع بتواند
کاربری رشته اش را به مدیر کارخانه تفهیم
کند با حضور خود این رشته را ترویج کرده
و تولی د کنندهها را به استخدام مهندسین این
رشته تشویق خواه د کرد.
در پایان دکتر فریداعلم به پرسشهاي
حاضرین پاسخ دا د و آرزو کرد با اطالعات
بیشتر و تحول در صنعت ایران ،جوانان و
آینده کشور به پویایی بیشتر برسند.
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يازده مانع پيش
پاى توليد علم
در ايران
ميان اصحاب فكر در ايران اكنون دغدغه اى مبارك
ظاهر شده است كه برمبناى آن فرايند توليد علم در كشور
ضرورت يافته است .براى اين مقصود ،كانونها و محافلى
نيز تدارك ديده شده است كه «دبيرخانه هيأت حمايت از
كرسى هاى نظريه پردازى ،نقد و مناظره» يكى از آنهاست.
مطلب حاضر كه به نقل از پايگاه اطالع رسانى اين
مركز منتشر مى شود مى كوشد پاره اى موانع در مسير
تولي د علم در ايران را شرح دهد.
تعيين دقيق و درست موانع توليد علم در كشور ما
ضرورتى اكيد دارد .چرا كه هرگونه تحركى در عرصه
توليد دانش پيشاپيش مستلزم شناخت درست موانع توليد
علم است.به اين جهت الزم است ابتدا يك تعريف و
تقسيم راجع به موانع توليد علم و نظريه پردازى در قلمرو
خصوص ًا علوم انسانى و احيان ًا عام تر عرضه شود و سپس
به بعضى از موانع از باب نمونه اشاره گر دد.
مراد از موانع ،هرگونه عامل سلبى و ايجابى است كه
سبب ركو د و فتور در نوآورى علمى است؛ از باب تسامح
به عدم مقتضى نيز مانع اطالق مى كنيم .موانع نوآورى و
توليد علم به جهات گوناگونى قابل تقسيم و طبقه بندى
است ،من در تحقيقى كه از سال گذشته تحت عنوان «موانع
نوفهمى و نظريه پردازى دينى» در دست دارم ،موانع را به
ده جهت تقسيم كردم؛ ازجمله ،تقسيم به انفسى و درونى؛
يعنى عامل هاى سلبى كه از خصائل و خصائص محققين
برمى خيزد ،از وضعيت معرفتى و روحى و خلقى محققين
برخاسته است و در مقابل آن ،آفاقى و برونى؛ يعنى موانعى
كه به محقق مربوط نمى شود ،به شرايط اجتماعى ،سيستم
مديريتى ،ساختار و سياستها بازمى گردد.
تقسيم ديگر همانطور كه از تعريف برآمد ،موانع سلبى
و ايجابى است؛ وجو د مانع يا فق د مقتضى .تقسيم سوم،
به موانع سببى و مسببى و موانعى كه نقش عينى و شأن
معلولى دارند و احيان ًا تقسيم موانع ،به نحو ماهوى به موانع
فرهنگى ،مديريتى و اخالقى و امثال اينها.
طبع ًا اين تقسيمات ،ما را در تعريف و تجزيه موانع و
مطالعه دقيق راهكارهاى هريك از آنها يارى خواهد نمود.
بخشى از موانع كه تأثير عمده اى را در ركود علمى و زوال
توليد علم و از بين بردن نشاط علمى در يك جامعه خواهد
گذاشت موانع فرهنگى است؛ موانع فرهنگى را من اينگونه
تعريف مى كنم« :عوامل سلبى يا ايجابى كه به صورت عرف
و يا عادات م ّلى يا ساليق و عاليق صنفى كه به شبه طبيعت
ثانوى يا قاعده نقض ناپذير درآمده تعبير شده و در برابر
پيدايش و گسترش علوم و نظرات ايجاد مقاومت مى كند».
از جمله موانع فرهنگى ،گسست تاريخى است كه ما به آن
مبتال شده ايم؛ يعنى ما هويت علمى خود را گم كرده ايم؛
از گذشته علمى خود بريدهايم ،به خصوص در دانشگاهها
شما اگر مراجعه كني د مشاهده خواهيد كرد كه صاحبنظران
و صاحبان آثار علمى در حوزه علوم انسانى متأسفانه از
سوابق علمى كشور و اين جامعه و امت بى اطالع هستند،
آنچه در خيال دارند و فراچنگ دارن د همه معلومات و
مطالب و محفوظاتى است كه از ديگران اخذ كرده اند،
و نسبت به مفاهيم و معارف عميق و دقيق و خودى با
ريشه تاريخى بسيار طوالنى غافل و احيان ًا جاهل هستند.
به همين جهت با بعضى نظريهها و معارف و يا بعضى از
مكاتب و مناظر كه مواجه مىشوند با تعجب و شگفتى
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برخورد مىكنند كه عجب
چنين چيزى را در گذشته
كسانى گفته بودند.
در ديگر حوزهها هم
حتى تصور مىكنم اين
حرف صادق است يعنى
اينكه ما ك ً
ال و مطلق ًا تربيت
سنتى و فلسفى را كنار
گذاشتهايم و اين معلوم نيست كه كار دقيق و درستى باشد.
ايران پيش كسوت تاريخى علوم انسانى در جهان است و
ذخاير عميق ،غنى ،دقيق و قويمى كه ما در متون كهنمان
د
اريم ،سرمايههاى عظيمى است كه مغفول مانده است.
يادم هست كه مرحوم عالمه جعفرى(رض) مكرر
مىگفت كه تمام آرا و نظريه هاى علوم انسانى در ادبيات
فارسى نهفته است و اگر جمعى باشند كه با من كار كنند
من حاضرم همه اين نظريهها را از همين ادبيات فارسى و
از خالل اشعار بيرون بكشم و همين اواخر قبل از ارتحال
ايشان كه خدمتشان رفته بودم با عصبانيت گفت :من هرچه
مى گويم هيچكس گوش نمىكند ما همه اينهايى را كه
ديگران مىگويند در همين ادبيات خودمان نهفته داريم.
به ايشان عرض كردم كه ما هم يك جمعى را ساماندهى
مىكنيم كه با تخصصهاى متنوع خدمت شما باشند و
شروع كنيم ادبيات را با اين نگاه مطالعه كنيم .ما هم با
بعضى از دوستان صحبت كرديم كه متأسفانه ايشان ارتحال
يافتن د و اين فرصت از دست رفت.
فقدان طلب و تقاضا مانع فرهنگى ديگر است ،كدام
مسؤول تصميمگير در اين كشور پيش از اينكه بخواهد
تصميم بگير د به يك متخصص علوم انسانى در حوزه
مرتبط مراجعه مىكند؟ وزارت مسكن ما كى به يك جمع
اهل نظر در حوزه علوم انسانى خصوص ًا كسانى كه در اين
حوزه با نگاه دينى صاحب نظر هستند ،مراجعه مى كند
كه معمارى و شهرسازى و باغ آرايى ما بر چه اساس و
چگونه باشد؛ و در حوزه اقتصا د ما چه ميزان متوليان امور
ما ،وزارت اقتصاد و دارايى ،سيستم بانكى و دستگاه هاى
تصميمگير و مجرى حوزه اقتصاد و تجارت و بازرگانى
ما ،به اهل نظر مراجعه مىكنند و چقدر خودشان اهل نظر
هستند؟ كافى است شما به فهرست كسانى كه توليت امور
را د
ر حوزههاى علمى و البته غيرانسانى دارا هستند ،مراجعه

كنيدو تخصصهاى آنها را با مسؤوليتشان بسنجيد.
تصميم گيرى هايى كه انجام مى شو د و متأسفانه تحقق
پيدا مىكند ،اگر با مبادى نظرى و معقول ما سنجيده شود
مشاهده مىشود كه تفاوت چقدر زيا د است .نظام بانكى ما
چگونه عمل مىكند؟ براساس قانونى كه در كوران انقالب
و در آغاز تصدى امر جامعه و حكومت و سياست به عنوان
يك كار مقطعى و مبتنى بر احكام اضطرارى و ثانوى تنظيم
شده ،قانون بانكدارى بدون ربا؟ اين در يك مقطعى بوده
كه ما استنباط نمىكرديم ،چون حكم و كل را كسى از ما
سؤال نمى كرد ،و مسؤوليت نظام بانكى با ما نبود ،فقيه ما
مطالعه و آگاهى نداشت و افتاء نكرده بود.
سومين مانع ،خودباختگى و غيرپرستى و شيفتگى
نسبت به نظريهها و ديد
گاههاى غيرخودى است كه به يك
بيمارى و آسيب و يك مانع فرهنگى درونى تبديل شده و

هر آنچه را كه از بيرون فرامى رس د علمى و هر تحقيقى
كه ارجاع به متون غيرفارسى و احيان ًا غيرعربى داشته باشد
علمى مى پنداريم.شما بهترين مطلب را ارائه كرده باشيد اما
ارجاع انگليسى نداشته باش د علمى نيست و اين يك آفت
و مشكل است.يعنى اينكه اگر خو د شما توليد كرديد ارزش
ندار د اما اگر توليدات ديگران را وام گرفتيد و عرضه كرديد
اين كار ارزش دارد و علمى است.
چهارمين آسيب ديدگى ،عنصر اعتماد به نفس در افق
ملى ،و همچنين در همه افراد جامعه است.
پنجمين مانع ،اسطوره شدن نوابغ و اين توهم كه فقط
نابغه نوآور است؛ كه اين چنين نيست.همه نابغه ان د و بايد
نبوغ آنها كشف شود.ما دو شخصيت بزرگ ّ
متفكر و مق ّلد
علم در عصر خودمان داريم ،شهيد صدر و شهي د مطهرى،
شهيد صدر نابغه است اما به نظر من شهيد مطهرى نابغه
نيست اما توليد شهي د مطهرى بيش از شهيد صدر است.
شهيد صدر به استنا د نبوغش متفاوت حرف مى زند ،اما
شهي د مطهرى غنى تر حرف مى زد.لهذا اين تصور كه حتم ًا
كسى باي د نابغه باش د تا توليد علم كند مانع بزرگى است و
پيشاپيش افراد را از كار بازمى دارد.
ششمين مانع ،حجاب معاصرت است تا كسى زنده
است به او توجه نمى شود ،چون معاصر است.براى فردى
كه از دنيا رفت بنيا د تأسيس مى كنيم و هرچه با او فاصله
مى گيريم تازه مى فهميم كه چه كسى است.
هفتمين مانع ،سنت زدگى ،كهنه گرايى و ميراث پرستى
است؛ ضمن اينكه من بشدت ملتزم هستم به ميراث علمى
خودى؛ اما افراط در آن هم مانع است.هرآنچه داريم مقدس
نيست.
هشتمين مانع ،شخصيتزدگى و پيرپرستى است؛
جوانها گاهى حرفهاى د
قيقترى مىگويند؛ گاهى بعضى
جوانها حرف دارند ،
بايد حرفهاى آنها را شنيد .فقر
جرأت و خود سانسورى كه به اختناق سفيد تعبير مىكنم.
نهمين مانع ،فقر سنت نقد و تضارب آرا است؛ و
دهمين مانع سياست زدگى است؛ هرچه مىگويي د به يك
جناح گره مىخورد بع د مىگويند اين دارد نظريه را تئوريزه

مىكندكه اين بزرگترين مانع است.
مانع يازدهم ،فرو بردن رسم تكريم و روح قدرشناسى
از صاحبنظر است كه متأسفانه به اندازه يك فوتباليست هم
يك مبتكر قدر و منزلت ندارد.
فقدان عرف تع ّلم و تبادل علمى و كار گروهى در
تحقيق كه من گاهى مثال زدهام كه دو بزرگ در يك شهر
چن د ده سال زندگى مىكنند و هيچ گاه بين اين دو بزرگ
يك نشست علمى صورت نمىگيرد و اگر روزى اين اتفاق
رخ دهد ،يك نقطه تاريخى مىشود.
على اكبر صادقى رشاد

برگزاری چهارمین کنفرانس بینالمللی مدیریت فناوری اطالعات و ارتباطات در تهران
چهارمین کنفرانس بینالمللی مدیریت فناوری اطالعات
و ارتباطات با حضور جمعي از مدیران ،صاحبنظران و
کارشناسان مدیریت فناوري اطالعات کشور بهمن ماه در
تهران برپا میشود.
مهرداد شرافت ،دبیر اجرایی این کنفرانس با اعالم
خبر فوق افزود :از مهمترین اهداف چهارمین کنفرانس
بینالمللی مدیریت فناوری اطالعات و ارتباطات ،توسعه و
ترویج فرهنگ تحقیق و پژوهش در زمینه مباحث مدیریت
فناوری اطالعات و معرفی آخرین دستاوردهای تحقیقاتی
و کاربردی است.
وی تبادل دستاوردها و تجربیات شرکتها و
سازمانهای برتر ،آسیبشناسی مدیریت اطالعات ،شناسایی
موضوعات و نگرشهای نوین در زمینه اجرای روشها
و اصول فناوری اطالعات در سازمانها و شرکتهای

ایرانی و نیز امکان سنجی اصولی کاربر د مدیریت فناوری
اطالعات در صنایع بزرگ کشور را از دیگر اهداف برپایی
این کنفرانس برشمرد .شرافت تصریح کرد :مدیریت
دانش و سازمانهای یادگیرنده ،شهر الکترونیکی ،تجارت
الکترونیکی ،فناوری اطالعات و سازمانهای مجازی و نیز
برنامهریزی استراتژیک فناوری اطالعات و ارتباطات از
عمده محورهای این کنفرانس را تشکیل میدهند.
وی دولت الکترونیک ،آموزش الکترونیکی ،هوشمندی
کسب و کار ،بازاریابی و خدمات الکترونیکی ،مدیریت
امنیت اطالعات ،فناوری اطالعات و مدیریت منابع انسانی
را از دیگر محورهای این کنفرانس عنوان کرد.
به گفته دبیر اجرایی چهارمین کنفرانس بینالمللی
مدیریت فناوری اطالعات و ارتباطات ،برگزاری کنفرانس
در چن د سالن ،سخنرانی استادان میهمان از دانشگاههای

داخلی و خارجی ،ارایه مقاالت برگزیده ،برگزاری کارگاهها
و سمینارهای آموزشی و نمایشگاه کتب مدیریت از
برنامههایی است که در این کنفرانس ارایه خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه مدیریت استراتژیک و فناوری
اطالعات ،مهندسی مجدد در سازمانها ،کارت هوشمند
ملی و بهرهوری و مدیریت فناوری اطالعات ،محورهای
دیگر این کنفرانس را تشکیل میدهد ،مدیریت ارتباط
با مشتری ،برنامهریزی منابع سازمانی ،معماری سازمانی
سیستمهای اطالعات جغرافیایی ( ،)GISسیستمهای
اطالعاتی و بانکداری الکترونیکی را از جمله محورهایی
برشمرد که قرار است در این کنفرانس مورد بحث و
تبادلنظر کارشناسان و صاحبنظران قرار گیرد .عالقهمندان
به کسب اطالعات بیشتر میتوانند به پایگاه اینترنتی این
کنفرانس به آدرس  WWW.ICTM.IRمراجعه كنند.

برگزاری اولین کنفرانس بينالمللی شهر الکترونیک همزمان با افتتاح برج میالد
شهر الکترونیک دستاور د فناوری اطالعات جهت
صرفه جویی در زمان و هزینه به شمار میرود .کنفرانس
شهر الکترونیک با درک نقش کاربردی سیستم اطالعاات
و ارتباطات قص د دارد به معرفی دستاورد سازمان ها،
نهادها و شرکتهاي خصوصی در حوزههاي مختلف شهر
الکترونیک (دولت الکترونیکی ،بانکداری الکترونیکی،
آموزش الکترونیکی ،شهرداری الکترونیکی ،کار آفرینی
و )...در سطح ملی و بينالمللی بپردازد .در این راستا
جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران با همکاری شهرداری
تهران اقدام به برگزاری اولین کنفرانس بينالمللی شهر
الکترونیک دربهمن ماه سال جاری کرده است .با محمد
ولدخانی ،دبیر اجرایی این کنفرانس گفتگویی ترتیب
داد
هایم تا از محورهای مور د بحث ،اهداف و برنامههاي
اجرایی این کنفرانس اطالع بیشتری کسب کنیم.
طرح برگزاری این کنفرانس از کجا شکل گرفت؟
بر اساس مطالعات انجام شده ،لزوم برگزاری کنفرانس
در فضای فرهنگی و توسعه مسائل زیرساختی مربوط به
شهر الکترونیک احساس شد .برای هر رشته مطالب و
موضوعاتی مطرح و در ابعاد و حوزههاي مختلف عنوان
میشود اما در  ITبا توجه به بین رشته ای بودن آن
محور کنفرانس بسیاری از مباحث از قبیل علوم اجتماعی
حقوق ،مدیریت ،کامپیوتر و معماری شهر را در بر میگیرد
و صرفا مباحث کامپیوتری مد نظر نیست .برای مثال یکی
از مسائل فرهنگی که کمتر به آن توجه شده بانکداری
الکترونیکی است که ما این مقوله را از نظر فنی اطالعاتی
مدیریتی و حقوقی بررسی کرده و به عنوان زیر ساخت
اقتصادی به آن پرداخته ایم.
برای رسیدن به اهداف کنفرانس چه اقداماتی انجام
داده اید؟
اولین قدم ،شناسایی اساتید و افرا د صاحب نظر در
کل کشور و دعوت به همکاری از آنان بود .تیم اولیه
حدود  10نفربود این گروه ،خود در صدد معرفی اعضای
دیگر بوده و به این ترتیب کمیتهها تشکیل شد .پس از
آن کمیتههاي مختلف را بر اساس تعریف هایی که از
کنفرانس داشتیم تشکیل دادیم.
در امور اجرایی چه کسانی با شما همکاری
داشتند؟
از فضا و گستردگی جها د دانشگاهی و توانایی این
واحد به عنوان یک پل ارتبا طی و هماهنگ کننده استفاده
شد .از همه ادارات و سازمان هایی که به نوعی وابسته به

دانشگاه بوده حتی با استانداریها ومسئولین شهرستانها
تماس گرفتیم و خوشبختانه با استقبال خوبی روبرو
شدیم.
مخاطبان این کنفرانس شامل چه اقشاری
میشوند؟
ما محدودیتی برای حضور در این کنفرانس ایجاد
نکرده ایم .سطح کنفرانس از نظرعلمی با الست .از
اساتی د و محققان ،پژوهشگران و کسانی که بتوانن د با ارائه
دستاوردها و مقاالت خود ما را در رسیدن به این منظور
که همان گسترش تحقیق و پژوهش در حوزه شهری و در
واقع عمل را به تئوری و تئوری را به عمل نزدیک کردن
است یاری کنند دعوت کرده ایم.
نحوه اجرای این کنفرانس به چه شکل است؟
به علت استقبال خوب عالقه مندان و به دلیل
محدودیت مکانی ،ثبت نام به شکل اینترنتی انجام میشود
و کسانی که به این صورت ثبت نام کنن د از تخفیف
برخوردار شده و میتوانن د با سرعت باالی اینترنتی در
جریان برگزاری و پخش مستقیم کنفرانس استفاده کنند.
در ضمن مقاالت و دستاوردهای مطرح شده از طریق
اینترنتی پذیرش شده و بر اساس دسته بندی در حوزههاي
مختلف به کمیتههاي علمی مرتبط ارجاع داده شده و با
کسب امتیاز الزم معرفی میشود .زمان پذیرش مقاالت و
دستاوردهای علمی هم تا پایان آذر ماه تمدید شده است.
برنامههاي شما پس از برگزاری کنفرانس چیست؟
قصد داریم یک گروه پژوهشی شهر الکترونیک تشکیل
بدهیم و در راستای برگزاری این کنفرانس ،کنفرانسهاي

بعدی را نیز شکل دهیم .دراین صورت حرکت در راستای
موضوع این کنفرانس متوقف نمی شود.
در خصوص نمایشگاه جنبی کنفرانس توضیحاتی
بفرمایید.
با وجود شرکتهاي فعال در زمینه مرتبط با کنفرانس،
نمایشگاه جنبی فضای مناسبی برای تبادل دستاوردهای
علمی است .با این کار در واقع به یکی از اهدافمان که
زیر ساخت سازی است نزدیک میشویم و خالقیتها را
در حوزه داخلی وخارجی به منحصه ظهور میرسانیم.
همچنین بازدید کنندگان از نمایشگاه از تخفیف ویژه
برخوردار خواهند شد.
آماری تا به حال در زمینه ارسال مقاالت
داشتهاید؟
با توجه به استقبال خوب عالقه مندان و با توجه به
پربیننده بودن سایت تا این زمان 110مقاله در ارتباط با
استراتژی و حوزه خدمات و اطالعات رسیده است.
د با مجموعه شما در
عالقه مندان چگونه میتوانن 
ارتباط باشند؟
شماره تلفکس دبیرخانه کنفرانس ،مرکز همایشهاي
علمی جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران 88025254
است .همچنین آدرس وب سایت کنفرانس نیز
 www.ecityconf.irمیباشد.
د بفرمایید.
در پایان اگر صحبتی داری 
امیدوارم اولین کنفرانس بينالمللی شهر الکترونیک
که همزمان با افتتاح برج میالد به عنوان سمبل ارتباطات
الکترونیکی کشور برگزار میشود ،گام موثری در پیشبرد
دستاوردهای فناوری اطالعات در کشورمان باشد.
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ضرورتي براي ورود مقتدرانه به دنياي فردا
اگر چيزي هست كه انديشيدني و واقع ًا مهم باشد،
«آينده» است .گذشته رفته است ،هرچند كه نبايد بهسادگي
فراموش شود؛ و حال نيز لحظهاي گذرا است كه تردستانه
از چنگ ما ميگريزد.
گسترش آيندهپژوهي كه آن را «علم و هنر كشف آينده
و شكلبخشيدن به دنياي مطلوب فردا» دانستهاند ،از دو
منظور در كشور ما ضرورت دارد :نخست از منظر علمي،
تا برپايهي معرفت حاصل از آن بتوانيم آيندهي بزرگ و
الهامبخش نظام مقدس اسالمي را معماري و مهندسي كنيم؛
و دوم ،از منظر ديني ،تا برپايهي آن بتوانيم آين دهي جهان را
از منظر باورها و ارزشهاي اسالم ناب محمدي (ص) به
تصوير كشيده ،و قادر به مهندسي آن در عاليترين ترازها
باشيم .عليايحال ،ادبيات آيندهپژوهي در كشور ما هنوز
فربه نشده و دوران نوپايي خود را سپري ميكند .نوشتاري
كه پيش رو داريد ،مشروح ديدگاههاي مهندس عقيل
ملكيفر ،رييس انديشكده آصف ،پيرامون محورهاي اصلي
«آين دهپژوهي؛ ضرورتي براي ورود مقتدرانه به فردا» است.
آقای مهندس! به اعتقا د جنابعالي ،آيا ميتوان
آيندهپژوهي را يك علم دانست؟
نزديك به  15سال از طرح اين بحث در كشور ما
ميگذرد .كنفوسيوس ،حكيم باستان ،گفته كه اگر من به
حكومت ميرسيدم ابتدا دستور ميدادم يك دايرهالمعارف
بنويسند كه معناي واقعي واژهها را به آنها برگرداند .چون
تا وقتي مردم درباره معناي واژهها اختالف نظر داشته باشند
بعيد است كه بتوانند با هم به تفاهم برسند .بانيان اين رشته
در كشور ،مدتها دنبال اين بودند كه يك نام مناسب براي
رشتهاي كه شما آن را آيندهشناسي و آيندهكاوي ميناميد،
انتخاب كنند ،و سرانجام به واژه «آيندهپژوهي» رسيدند؛
هرچند كه يكي از دوستان ما اصرار خاصي بر عنوان
«آيندهانديشي» دارد .به هر حال ،من عنوان «آين دهشناسي»
را مطلق ًا نفي ميكنم؛ چون آينده از امور غيبي است و
«شناخت» آن را از شئون خداون د متعال و انبيا و اولياي
عظام است .به قول يكي از آيندهپژوهان برجسته« ،اگر
كسي به شما گفت من آينده را ميشناسم ،از او بهعنوان
يك شياد فرار كنيد!».
و اما چيستي آيندهپژوهي ،كه آن را با يك مثال روشن
ميكنم .فرض كني د جمع ما تصميم ميگير د سرزمين
ناشناختهاي را كشف كند .همه سوار كشتي شدهايم و به
سمت آن سرزمين ناشناخته پيش ميرويم .خوب ،هدف
جمعي ما اين است كه در اين سفر اكتشافي ،سالم به مقصد
برسيم و حتياالمكان در بهترين نقطه اين سرزمين ناشناخته
فرود آييم .رهبر گروه با مشورت به اين نتيجه ميرسد
كه چند تن از دريانوردان سلحشور و آبديده را بهعنوان
«پيشقراول» به سمت منطقه بفرست د تا اطالعاتي را براي
ما بياورند.
آنها پس از بازگشت به ما اطالع ميدهند كه اين
سرزمين ناشناخته ،مشتمل بر يك مجموعه از جزاير مختلف
است كه بعضي از آنها خطرناك ،بعضي غير مسكوني ،و
بعضي هم لميزرع هستند؛ اما دو سه جزيره وجود دارد
كه از همه جذابتر است .همچنين به ما ميگويند كه اگر
از سمت جنوب يا شمال به اين جزاير «تقرب» بجوييم،
خطرات كمتري ما را تهديد ميكند .فكرش را بكنيد؛ بينش
و تصويري كه از طريق اين گروه پيشقراول براي ما ايجاد
ميشود ،چهقدر سفر اكتشافي ما را پربارتر و كمخطرتر
ميسازد .نتيجه اخالقي داستان اين است كه «آينده» براي
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ملتها ،سازمانها و حتا تكتك افراد بشر مانند همان
سرزمين ناشناخته است ،و آيندهپژوهان نقش همان گروه
پيشقراول را ايفا ميكنند كه اطالعات ذيقيمتي را از اين
سرزمين ناشناخته در اختيار ما قرار ميدهند.
سرزمين آينده ،مانند همان سرزمين ناشناختهاي كه ما
قصد اكتشاف آن را داشتيم ،مشتمل بر يك مجموعه از نقاط
يا جزيرههاست كه بعضي از آنها پر از فرصت ،و بعضي
پر از مخاطره و تهديد است .آيندهپژوهان اين نقاط را در
برابر چشم ما به تصوير ميكشند تا بتوانيم مطلوبترين
نقاط را انتخاب كرده ،و از مناسبترين جهت به سمت
آنها «تقريب جوييم» .البته همواره اين احتمال وجو د دارد
كه اطالعات و تصويرهايي كه پيشقراولها به ما ميدهند،
درست از آب در نيايد .اما اين احتمال ،موجب نميشود
كه شما ديدهبانان پيشقراولهاي توانمن د را پيشاپيش براي
كسب اطالعات از سرزمين ناشناخته اعزام نكنيد.
با اين مثال و مقدمه ،من همعقيده با آين دهپژوهان
بزرگ دنيا ،آين دهپژوهي را به منزله «علم و هنر كشف آينده
و شكلبخشيدن به دنياي مطلوب فردا» تعريف ميكنم.
و آشكار اعالم ميدارم كه آيندهپژوهي يك رشته علمي
آكادميك است ،اما كاربرد هوشمندانه آن در زندگي واقعي
ميتوان د يك «هنر»باشد.
اما خاستگاه و منشاء آيندهپژوهي كجاست؟
گرايش به كشف اسرار آينده از خطرات بشر ميجوشد.
بشر از ديرباز يك تصور خطي از زمان داشته و بر حسب
اين تصور ،زمان را به سه بخش گذشته ،حال ،و آينده
تقسيم كرده است .ما درست يا غلط همواره فرض ميكنيم
كه زمان حال را به اندازه كافي ميشناسيم و كنجكاويمان
بيشتر معطوف به اين است كه گذشته و آينده را به اصطالح
خودمان «بشناسيم» .وقتي شاعر ميپرسد از كجا آم دهام
آمدنم بهر چه بود؟ به كجا ميروم آخر ننمايي وطنم؟
دقيق ًا همين نياز فطري را فريا د ميزند ،كه وجه مشترك
در ميان تمامي ابناي بشر است .يكي از كاركردهاي مهم
فلسفه ،پاسخگويي «معقول» به پرسشهاي فطري و بنيادي
بشر در خصوص گذشته و آينده بوده است .اديان الهي
نيز نسبت به اين پرسشهاي بنيادي ،فوقالعاده حساس
بوده و حامل پاسخهاي «قدسي» به اين پرسشها بو دهاند.
برخي از اصول پنجگانه دين ما اسالم پاسخ روشن به همين
پرسشهاست.
اما تا جايي كه به علم مربوط ميشود ،شناخت گذشته
از شئون و وظايف خطير مورخان و علم تاريخ است.

تاريخنگاري بهعنوان يك مشغله از ديرباز وجود داشته
است ،اما همواره علمي نبوده است .شناخت آينده نيز در
دهههاي پاياني قرن بيستم بر عهده علم «آين دهپژوهي» نهاده
شد .به همين دليل گفته ميشود كه آيندهپژوهي ادامه علم
تاريخ است ،اما تاريخي كه هنوز نگاشته نشده است.
آيندهپژوهي هم مثل علم تاريخ ،از ديرباز در جوامع
بشري مرسوم بوده ،اما نه به شكل علمي و امروزين آن.
بعضيها تالش ميكنند كه كاهنان ،منجمان و حتی رماالن
را بهعنوان اسالف آين دهپژوهان امروزي معرفي كنند ،اما
حقيقت اين است كه دانش آين دهپژوهي مانن د بسياري از
دانشهاي معطوف به انسان ،از بيوت وحي سرچشمه
گرفته و ريشههايش را بايد در آن بيوت معظم جستوجو
نمود ،كه فع ً
ال مجال بحث در اين زمينه را نداريم.
اصوالً آيا آينده قابل كاويدن و شناختن است؟
همانطور كه عرض كردم آينده قطع ًا قابل كاوش
و پژوهش است ،آن هم بهگونهاي علمي و نظاممند ،و
دستاوردهاي ارزن دهاي هم از اين رهگذر حاصل ميشود.
اما آينده به معناي واقعي قابل شناختن نيست .باز هم اجازه
ميخواهم مثال بزنم .سازمان هواشناسي ميتوان د بر پايه
علم هواشناسي ،كه اتفاق ًا قرابت زيادي به آيندهپژوهي دارد،
ميتوان د با احتمال خوبي وضعيت آبوهوا را در طول يك
هفته آينده «پيشبيني كند .اما قدرت «پيشگويي» وضعيت
آبوهوا را ندارد .پيشبيني هميشه با احتمال همراه است و
ممكن است به هر دليل غلط از آب در آيد ،اما «پيشگويي
آينده» قطعي است و صددرصد درست از آب در ميآيد.
بنابراين اگر منظور شما از شناخت آينده ،همان «پيشبيني
احتماالت آينده» باشد ،پاسخ سوال شما مثبت است ،اما
اگر منظور شما «پيشگويي آينده» باشد ،قطع ًا پاسخ شما
منفي است.
آقاي مهندس ،آينده را چهگونه ميتوان شناخت؟
به فرض اينكه منظور از شناخت آينده ،همان پيشبيني
احتماالت آينده باشد ،آينده با سه رويكر د قابل شناخت
است :رويكرد اكتشافي ،رويكرد هنجاري ،كه آن را تجويزي
يا ارزشي يا آرمانشهري نيز مينامند؛ و باالخره ،رويكرد
تصويرپردازي .هر كدام از اين رويكردها در جاي خاصي
به كار ميآيند و تكنيكهاي خاص خود را دارند.
خيلي كوتاه عرض ميكنم كه رويكرد اكتشافي از
زمان حال آغاز ميكند و به آينده گسترش مييابد .هدف
و مضمون آن ،كشف نقاط مختلف (احتماالت مختلف) در
سرزمين ناشناخته آينده است .در اين رويكرد ،هرچه بتوانيم

نقاط بيشتري را در سرزمين آينده كشف كنيم ،تصوير ما از
آيندههاي ممكن كاملتر خواه د بود .رويكر د هنجاري ،اما،
از آينده آغاز ميكند و به سمت زمان حال گسترش مييابد.
در اين رويكرد ،شما مستقل از وضع موجو د (زمان حال)
به آينده ميرويد ،در آنجا ميايستيد ،و بر پايه ارزشها و
هنجارهاي خود ،تصويري بايسته ترسيم ميكني د و سپس
به امروز باز ميگردي د تا ببينيد كه براي تحقق آينده بايسته
خو د «بايد» چه اقداماتي را انجام دهيد.
آقاي مهندس ،آيا رابطهي خاصي ميان آيندهپژوهي و
علم مديريت وجود دارد؟
يكي از تعاريف مديريت اين است :علم و هنر هدايت
سازمان يا كسبوكار به سمت اهداف مطلوب .بنابراين،
مديريت كارآمد يعني آن نوع مديريت كه سازمان را اوالً،
در مسير اهداف مطلوبش تنظيم ميكند ،و ثاني ًا :سازمان
را به اهداف مطلوبش ميرساند .از اين رو ،اولين وظيفه
مديريت «برنامهريزي» است .چنانكه ميدانيم ،برنامهريزي
در طول يك قرن گذشته ،رويكردها و مكاتب گوناگوني را
تجربه كرده است.
آخرين حرف در برنامهريزي عبارتست از «برنامهريزي
پابرجا بر پايه چشمانداز» .خالصه حرف اين است كه
برنامهريزي اوالً ،بايد مبتني بر يك چشمانداز بزرگ،
شفاف ،مدون ،و الهامبخش باشد؛ و ثاني ًا ،باي د تا حد ممكن
معطوف به افقهاي زماني دور (بيش از  20سال تا 100
سال) باشد .پس از تدوين چشمانداز بيستساله كشور،
منطق برنامهريزي بر پايه چشمانداز تا حدي و فقط تا حدي
در كشور ما براي مديران شناختهشده است .اما كمتر مديري
را مييابيم كه با منطق «برنامهريزي پابرجا» آشنا باشد.
برنامهريزي پابرجا بدين معناست كه شما در
جستوجوي سياستها و راهبردهاي بسيار بلندمدتي
باشيد كه بهرغم سوناميهاي تغيير ،اساس و اركان آنها هر
روز تغيير نكند .تنها اين نوع برنامهريزي است كه تحقق
چشماندازهاي بزرگ و بلندمدت را تضمين ميكند.
امروزه كمتر شخص يا موسسهاي را مييابيم كه سرگرم
آيندهپژوهي محض باشد؛ اغلب آنها بهترين مشاوران در
زمينه طراحي چشمانداز و برنامههاي استراتژيك و پابرجا
هستند.
آقاي مهندس ،آيا آيندهپژوهي تكنيكها و روشهاي
مشخصي دارد؟
آيندهپژوهي از آن جهت كه يك علم كام ً
ال كاربردي
است ،براي خود يك «جعبهابزار» دارد كه دهها تكنيك
مختلف را در بر ميگيرد .ديدهباني ،رونديابي ،سناريوسازي،
تحليل تاريخي و تكنيك دلفي را ميتوان بعضي از تكينكها
و فنون معروف آيندهپژوهي دانست .اما من با اغتنام فرصت
ميخواهم به دو سنت رايج در آيندهپژوهي اشاره كنم كه
به نظرم از روشها مهمتر هستند .اول ،سنت «پيشبيني» يا
 Forecastingاست كه در نسلهاي اوليه آيندهپژوهي
مرسوم بوده ،و حاال در حاشيه قرار گرفته است.
پيشبيني اساس ًا يك فعاليت تخصصي و نخبهگراست
كه در اتاقهاي دربسته انجام ميشود و هر كسي نميتواند
در آن مشاركت كند .سنت دوم كه بهخصوص در دهه اخير
شكل گرفته است ،سنت «آيندهنگاري» يا Foresight
است كه نه تنها متخصصان آيندهپژوهي ،بلكه گروه
كثيري از صاحبنظران و حتا مردم عادي ميتوانند در آن
ال مث ً
مشاركت داشته باشند .سادهتر بگويم ،اگر قب ً
ال در سال
 1360ميخواستيم يك چشمانداز براي سازمان گسترش و
نوسازي صنايع هوايي بسازيم ،سراغ تعدادي آين دهپژوه و
متخصص چشماندازسازي ميرفتيم و طبق سنت پيشبيني،
اين پروژه را به آنها ميسپرديم .اما امروز اگر بخواهيم
همين كار را انجام دهيم ،فضايي سرشار از مشاركت فراهم
ميكنيم كه عالوه بر آيندهپژوهان ،قاطبه مديران و كاركنان
سازمان نيز بتوانند در فرايند تدوين چشمانداز سازمان
حضور يابند .اين بر مبناي سنت آيندهنگاري است.
جنابعالي چه كاربردهاي براي سناريوسازي در مديريت
سراغ داريد؟

سناريوسازي به زبان ساده يعني قصهاي كه ميتواند
دستمايه ساخت يك فيلم قرار گيرد ،و اساس ًا از صنعت
سينما به دنياي آيندهپژوهي وار د شده است .براي آشنايي
بيشتر و بهتر با اين روش ،اجازه دهيد يك بار ديگر به
قصه كشف سرزمين ناشناخته باز گرديم .پيشقراولهاي
ما ،پس از بازگشت به سوي جمع ،نقاط يا جزيرههاي
مختلفي را كه موفق به كشف و شناخت آنها در سرزمين
ناشناخته ش دهاند ،با آب و تاب بسيار براي ما تعريف
ميكنند :يكي از جزيرهها پر از جنگل و آبشار و حيوانات
مرموز است ،يكي ديگر پر از كوه و معدن و سنگهاي
قيمتي به نظر ميرسد ،يكي ديگر خيلي خشك است و
يدهند ،در
الخ  ...وقتي آنها راجع به يك جزيره توضيح م 
ذهن ما كه شنونده هستيم ،يك قصه درباره آن جزيره شكل
ميگيرد .اين قصه را يك سناريو ميناميم .مشابه همين كار
را آيندهپژوهان سناريوپرداز انجام ميدهند .بهعنوان مثال،
در يكي از عظيمترين پروژههاي آمريكا كه هزار آين دهپژوه
و صاحبنظر مسايل استراتژيك در آن حضور داشته و به
پروژهي «نيروي هوايي  »2025موسوم بود ،آيندهپژوهان
توانستند چهار سناريو براي توصيف جهان آينده البته
از منظر ارزشهاي آمريكا بسازند .اين چهار سناريو در
حقيقت بيانگر چهار نقطه يا امكان بارز و برجسته در جهان
آينده بودند كه يكي را «دنياي دردسرهاي گاليور» ،ديگري
را «دنياي زايباتسو» ،سومي را «دنياي كينگخان» و چهارمي
را «دنياي هرجومرج رايانهاي» ناميدند و براي هر كدام
قصهاي پرداختند .شما ميتواني د همين كار را در خصوص
تعطيالت نوروز آينده انجام دهيد ،و براي آن دو يا چند
سناريو بسازيد .و يا مث ً
ال كشور ما ميتوان د در مورد قيمت
جهاني نفت در  10سال آينده ،دست به سناريوپردازي بزند.
اين سناريوها ميتوانند نقطه شروع برنامهريزي اقتصادي
براي كشور باشند.
شما آيندهي كشور در زمينههاي منابع انساني ،فناوري،
محيط زيست ،و  ...را چگونه ميبينيد؟
اينكه بخواهيم در اين مجال كوتاه تصويرهايي از
آيندهي جهان يا كشورمان در زمينههاي مختلف ارايه دهيم،
تا حدي غير ممكن است ،چون مجال وسيعي ميخواهد.
همينقدر اشاره ميكنم كه كشور عزيزمان ،ايران اسالمي،
همپاي ساير جوامع پيشرو در حال گذار از «عصر صنعت»
به عصر «اطالعات و دانايي» است كه تا  20سال ديگر و
شاي د زودتر سيطرهي خو د را بر جهان تثبيت خواهد كرد.
درك ويژگيها و پيامدهاي اين «گذار بزرگ» فوقالعاده در
همه شئون زندگي فردي ،سازماني و اجتماعي ما تأثيرگذار
است .وقتي ميگوييم جهان در حال گذار از عصر صنعت
به عصر اطالعات و دانايي است به اين معناست كه ما در
حال گذار از جامعه توليدبنيان به جامعه دانشبنيان هستيم.
جامعه دانشبنيان يعني جامعهاي كه بقاي آن به توليد دانش
از طريق تحقيق و پژوهش و شكوفايي آن به خلق نوآوري
بستگي دارد .بنابراين ،نيروي انساني كارآمد در جامعه آينده
آن است كه از عهده توليد دانش و تبديل آن به نوآوري
بر آيد.
آقاي مهندس ،لطف ًا چن د تجربهي داخلي و خارجي از
پروژههاي آين دهپژوهانه را بيان كنيد.
بازگويي تجربيات سازمانهاي خارجي در زمينه
آيندهپژوهي مثنوي هفتاد من كاغذ خواهد بود كه بنده
صرف ًا به يكي از آنها در اياالت متحده اشاره داشتم .اغراق
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نيست اگر بگويم آين دهپژوهي در سازمانهاي پيشرفته دنيا
با زندگي روزمره عجين شده است .اما مايلم بهطور خاص
اشارهاي به تجربيات صنايع ژاپني در اين زمينه داشته باشيم.
پرفسور فوميو كوداما ،از چهرههاي علمي برجسته ژاپن ،در
يكي از كتابهاي وزين خود ،ضمن توصيف ويژگيهاي
صنايع پيشرفته ژاپن ،خاطرنشان ميكند كه اين صنايع از
فاز «پاسخگويي به نيازهاي آشكار و حتا پنهان بازار» عبور
كرده و به فاز «خلق نيازهاي جديد» وارد ش دهاند .آنها
چهطور ميتوانند نيازهاي جديدي بيافرينند و آنها را در
واقع به بازارهاي جهاني «تحميل» نمايند؟ خيلي ساده ،با
استفاده از پتانسيلهاي آيندهپژوهي.
اين صنايع معموالً هر دو سال يكبار ،مديران و
كاركنان برجسته خود را به اردوهاي چندروزه آين دهپژوهي
ميبرند؛ البته با حضور آيندهپژوهان برجسته كه در دو الي
سه دهه آينده ترسيم ميشود .اين پيشرفتها در آينده
ميتوانند متضمن «فشار فناوري» به بازار و سرشار از
فرصتهاي جديد براي خلق نوآوريهاي جديد باشند.
آنها اين نوآوريهاي احتمالي را در قالب ايده و مفهوم،
شناسايي ميكنند .سپس آنها را به تناسب شرايط خود
گزينش ميكنند.
نوآوريهايي كه به اين ترتيب گزينش ميشوند ،بيانگر
«سبد محصوالت» جديدي هستند كه بايد تا بيست الي سي
سال آينده در دستور كار هر صنعت قرار گيرند .البته داستان
خيلي پيچيدهتر از اين حرفهاست؛ ولي بهطور خالصه
ميخواهم عرض كنم كه حدودا ً چهگونه است .با وجود
اينگونه فرايندهاي نهادينهشده در صنايع ژاپني ،كوداما
آنها را «صنايع متفكر» مينامد .صنعت متفكر يعني صنعتي
كه بر پايه آيندهانديشي اداره و مديريت ميشود .نقطه
مقابل آن «صنعت توليدي» است ،يعني صنعتي كه حسب
سنت ،همه توجه آن به توليد روزمره با هدف سودآوري
كوتاهمدت معطوف است ،و انديشه وانديشهورزي نظاميافته
و معطوف به آينده در آن جايي ندارد.
اما در خصوص تجربيات سازمانهاي داخلي ،بايد
عرض كنم كه در طول  14سالي كه از پيدايش آين دهپژوهي
در كشور ما ميگذرد ،بخش دفاعي بهويژه تجربيات
ارزندهاي در اين زمينه كسب كرده است .تجربه تدوين
چشمانداز بيستساله كشور نيز نقطه عطفي در تاريخ
آيندهپژوهي كشور به شمار ميآيد .اين تجربه در سطح
برخي از شهرهاي بزرگ كشور از جمله تهران ،مشهد
مقدس ،و كرمان نيز شكل گرفته است .پروژه چشمانداز
بيستساله تهران از سال  1383در دستور كار شوراي
اسالمي شهر تهران قرار گرفت و طي دو سالونيم گذشته
بر پايه سنت آيندهنگاري به پيش رفت .و همين اواخر به
تصويب شوراي شهر تهران رسيد .اين تجربه كه بهصورت
كام ً
ال حرفهاي انجام شد ،يكي از جديترين تجربيات قابل
مطالعه در كشور است كه انشاءاهلل فراين د آن بهزودي
جهت اطالع عالقهمندان چاپ خواهد شد.
در پايان بحث اگر فرصت باش د مايلم بر دو نكته تأكيد
کنم .اول توسعه كانونهاي تفكر يا انديشكدهها در كشور
است كه نهادهاي ويژه آيندهپژوهي به شمار ميروند دوم
اينكه وزارت محترم علوم ،تحقيقات و فناوري هرچه
زودتر نسبت به راهاندازي رشته آيندهپژوهي در مقطع دكترا
اقدام نمايد.
من بهعنوان يك طلبه و دانشجو در مطالعات 15ساله
خو د به اين نتيجه رسيدهام كه طبق يك قانون نانوشته،
ورود دانشپژوهان مسلمان به دو رشته در دانشگاههاي
ترازباالي غرب ممنوع است ،يكي رشته آيندهپژوهي است
كه به دنياي غرب اجازه ميدهد تا آينده ساير ملتها را
به دلخواه خود مصادره كند و ديگري علم و دانش توليد
ثروت است كه بخشي از آن در رشته مديريت كسبوكار
تدريس ميشود .غربيها تا امروز اجازه ندادهاند كه
ملتهاي محروم دنيا و خاصه مسلمانان با فوتوفن توليد
ثروت در مقياسهاي بزرگ آشنا شوند.
با تشکر از شما که وقتتان را دراختیار ما قرار دادید.
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اولين كنفرانس ملي مديريت دانش برگزار میشود
اولين كنفرانس ملي مديريت دانش روزهاي  13و
 14بهمن ماه  86توسط موسسه اطالع رساني نفت ،گاز
و پتروشيمي و موسسه تحقيقات و آموزش مديريت
وزارت نيرو به رياست دكتر سيد مهدي الواني در سالن
همايشهاي بينالمللي رازي برگزار مي شود.
مديريت دانش ،مديريت دانش ،نقش و جايگاه مديريت
دانش در بخشها و صنايع مختلف كشور ،نقش و جايگاه
مديريت دانش در عرصه ملي
و بينالمللي ،مديريت دانش
و نوآوريهاي تكنولوژيك در
سازمان ،شناخت ،مستندسازي،
بازخواني و ارزشيابي تجارب
سازمان ،موانع ،راهكارها و

تجربيات مديريت دانش در سازمانهاي ايراني و تجارب
بينالمللي در مديريت دانش از محورهای این کنفرانس
دو روزه است.
همچنین ارائه پنل هاي مورد كاوي تجارب استقرار
سيستمهاي مديريت دانش در سازمانهاي ايراني از
برنامههاي این کنفرانس است .از جمله این پنلها
میتوان به پنل نفت ،گاز و پتروشيمي ،پنل سازمانهاي
خدمات عمومي و شبكهاي،
پنل نيرو ،پنل قوه قضائيه ،پنل
صنايع دفاعي و انتظامي ،پنل
كشاورزي ،پنل شركتهاي
سرمايهگذاري و هولدينگ،
پنل صنايع حمل و نقل ،پنل

شركت هاي پيمانكاري ،پنل بانك و بيمه ،پنل  ICTو
 ،ITپنل آموزش و پرورش ،پنل صنايع و پنل صنايع
خودرو اشاره کرد.
دکتر محمد قهرمانی از دانشگاه تربیت معلم ،دکتر
منوچهر انصاری ،عضو هيئت علمي دانشکده مديريت
دانشگاه تهران از اعضای کمیته علمی کنفرانس هستند.
دبير علمي کنفرانس ،دکتر سعيد جعفري مقدم است.
همچنین دانشگاههاي تهران ،صنعتی شریف ،صنعتی
اصفهان ،علم و صنعت ،صنعتی خواجه نصیر ،فردوسی
مشهد ،شیراز ،صنعتی امیرکبیر و انجمن مدیریت ایران،
حامیان این برنامه میباشند.
آدرس سايت کنفرانس www.kmiran.com
میباشد.

دومین كنفرانس بينالمللي برند برگزار میشود

دومین كنفرانس بينالمللي برند توسط گروه
پژوهشی رهیافت (مؤسسه بانتا) و شركت مشاوران
نوآوران داتیک (اینوویت) با حمايت و پشتيباني
وزارت صنايع و معادن ،سازمان توسعه تجارت،
سازمان مديريت صنعتي و اتاق بازرگانی صنایع
و معادن ایران ،و حمایت علمی دانشگاه الزهرا و
دانشگاه آزا د اسالمی  -واحد علوم و تحقیقات ،هم
چنين با مشاركت وحمایت مالی شرکتهای مهرام،
بوتان و ایران خودرو در تاریخ 19و 20دی ماه 1386
و در مرکز همایشهاي بينالمللی صدا و سیما برگزار
خواهد شد.
اين كنفرانس با رويكردي علمي و پژوهشي
به بررسي جايگاه برندسازي در بازارهاي رقابتي
میپردازد اهدافی مثل توسعه و ترویج دانش مدیریت
برند ،ترغیب سازمانها به تدوین استراتژی مديريت
برند به عنوان عاملي استراتژيك در حيات سازمانها،
معرفی جايگاه و نقش برند در توسعه بازار ،جلب
توجه قانونگذاران به قوانين و مقررات در پيشبرد
برندهاي ايراني را پیگیری میکند.
محورهای ملی این کنفرانس شامل چالشهای
برندهای ایرانی برای حضور در عرصه جهانی ،نقش
برندسازی در قالب کنسرسیوم جهت توسعه صادرات

و نقش قوانین و مقررات در پیشبرد برندهای ایرانی
است.
همچنین محورهای تجاری این کنفرانس،
استراتژیهای برندسازی،نقش برند در توسعه
بازار،جایگاه مدیران برند در ساختار
سازمانی،تأثیر و سهم ارتباطات بازاریابی و
تبلیغات در برندسازی ،معرفی روشهای
ارزیابی و رتبهبندی برندها ،موردکاوی
برندسازی در بنگاهها و بررسی جایگاه
و نقش برند در ایران است.
دبیر علمی کنفرانس ،دکتر میراحمد
امیر شاهی ،عضو هیأت علمی دانشگاه
الزهرا میباشد .در این کنفرانس ضمن
ارائه سخنرانیهاي علمی پیرامون
محورهای کنفرانس و ارائه مقاالت
برگزیده ،با ارائه موضوعهاي منتخب
صنایع ایرانی و بينالمللی در جذاب
نمودن محتوای این کنفرانس برای
مخاطب تالش شده است.
در این کنفرانس هم چنین میزگردی با
حضور پنج نفر از صنعت و دانشگاه برای
جمع بندی کنفرانس برگزار میشود.

در پایان این کنفرانس با صدور بيانيه ،پیامی را
برای ارتقای جایگاه برند در ایران به دنبال خواهد
داشت.
فراخوان مقاالت و ثبت نام این کنفرانس در
روزنامههاي همشهري ،ايران،
دنياي اقتصاد ،اعتماد ملي ،عصر
اقتصا د و مجالت گزیده مدیریت
و مهندسي تبليغات به چاپ رسیده
است.
برای اولین بار برای یک
کنفرانس علمی بدون حمایت مالی
دولتی با حمایت شرکت رسالت
تبلیغ اقدام به اکران تبلیغات
کنفرانس برروی بیلبوردهای شهر
تهران در بزرگراه صدر ،تقاطع
فاطمی و ولیعصر ،تقاطع مالصدرا
و کردستان شده است.
سایت کنفرانس نیز به آدرس
www.brandconference.
 orgحاوی اطالعات مربوط به
برگزاری کنفرانس است.

گواهی عضويت انجمن مهندسي صنايع ايران

انجمن مهندس��ي صنايع ايران يك نمونه گواهی
عضويت انجمن را ب��راي اعضاي انجمن آماده كرده
است .اين گواهينامه كه طرح اوليه آن در جلسه هيئت
مديره به تصويب رسيده است ،با ظاهري زيبا و شكيل
براي نصب در دفتر كار يا قرار گرفتن روي ميز كار و
به دو زبان فارسي و انگليسي تهيه شده است.
قيم��ت اين گواه��ی كه به درخواس��ت اعضاي
نوع عضويت

مدت اعتبار

قیمت (ریال)ر

حقوقي

 40ماه

2/000/000

پیوسته

 36ماه

800/000

دانشجويي

 18ماه

150/000

وابسته



انجمن ،براي آنان صادر ش��ده اس��ت در جدول زير
آمده است.
گواه��ی عضوی��ت تنها برای اش��خاصی صادر
میگ��ردد که عضویت آنان معتبر باش��د .اش��خاصی
که گواه��ی عضویت دریافت کرده ان��د 50 ،درصد
تخفیف در حق عضویت س��االنه ب��رای آنها در نظر
گرفته میشود.

 24ماه
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500/000

تعریف شناسی

مهندسی صنایع

قسمت چهارم

گام هجدهم
از اهميت كاركرد مهندسي صنايع در دنياي امروز
بيشتر بدانيم!
گفتهايم كه مهندسي صنايع كاربرد اصول و تكنيكهاي
بهبود ،طراحي و نصب سيستمهايي شامل انسان ،مواد،
اطالعات ،انرژي و تجهيزات براي فراهم آوردن امكان توليد
كاالها و ارائه خدمات بشكل كارا و مطلوب ميباشد .براي
بررسي ،ارزيابي و كاربرد اين سيستمها ،دانش و مهارتهاي
علوم رياضي ،علوم فيزيكي و علوم اجتماعي به همراه فنون
و تكنيكهاي طراحي مهندسي مورد نياز است .فعاليتهاي
مهندسي صنايع همانند پلي است كه ارتباط بين اهداف
مديريت و عملكرد عملياتي سازمان را ايجاد مينمايد.
مهندسان صنايع درگير افزايش بهرهوري در مديريت
منابع انساني ،روشها و تكنولوژي هستند ،درحاليكه ساير
رشتههاي مهندسي با ماهيت فني فرايندها و فراوردهها
تعامل افزونتري دارند .در واقع مهندسي صنايع از معدود
رشتههاي مهندسيست كه عامل انسان يكي از مولفههاي
اصلي سيستمهاي مورد مطالعه آن را تشكيل ميدهد.
بههمينسبب مهندسان صنايع در تيمهاي ميان رشتهاي براي
امور برنامهريزي ،كنترل و بهبود فعاليتهاي موسسات به
كار گرفته ميشوند .اين فعاليتها ميتواند فعاليتهاي توليد،
نوآوري در محصوالت ،ارائه خدمات ،حمل و نقل و جريان
اطالعات سازماني را شامل شود .با توجه به آنچه گفته شد،
مهندسي صنايع بستر الزم براي تعامل تخصصهاي مختلف
و كار گروهي را به بهترين وجه ايجاد نموده و در نتيجه
برنامهريزي ،اجرا و نظارت بر عملكرد نظامهاي مختلف
بهصورتي منسجمتر انجام ميگردد و اين انسجام امور به
بهبو د مستمر در جهت سهولت كارها ،راحتي كاركنان،
كاهش هزينهها ،ارتقا كيفيت و جلب رضايت مشتريان ختم
خواه د گرديد .اين توانمنديها و كاركردها نقش مهندسي
صنايع را به وضوح بيان مينمايد .امروزه حيات اقتصادي
سازمانها و موسسات توليدي در بازار رقابتي شدي د جهاني
به استفاده بهينه از منابع در دسترس وابسته است و چنانكه
ميدانيم منابع در صورتهايي چون منابع در دسترس شامل
مواد ،منابع انساني ،منابع اطالعاتي و منابع مالي طبقهبندي
ميشوند .ايجاد و نگهداري منابع ياد شده هزينههايي را
براي سازمان ب هدنبال دارد .هزينه تمام شده واحد محصول
هر موسسه متأثر از نحوه بكارگيري اين منابع است .هر
شركت توليدي يا خدماتي كه بتواند هزينههاي خو د را
به حداقل ممكن برساند و به بياني ديگر توانايي استفاده
بهينه از منابع را در تمام اركان سازماني خود ايجا د نماي د يا
حاشيه سود بيشتري به دست خواه د آورد و يا قادر خواه د
بود كه قيمتهاي فروش خو د را با حفظ حاشيه سود قبلي،
كاهش دهد .اين بدان معنيست كه قدرت رقابتي موسسه
مذكور در بازار افزايش مييابد .با توجه به تحوالت اقتصاد
جهاني قدرت رقابتي شرط اساسي موفقيت در كسب و
كار نوين محسوب ميشود .در كنار اين مسائل ،توجه به
نوآوريها و ارتقا كيفي محصوالت و خدمات كه از طريق
تالش براي يافتن طرحهاي بهبود يافته و همچنين تحول در
فرآيند كسب و كار نيز بقا و رشد موسسات را در پي خواهد
داشت .با توجه به مراتب فوق اگر ضرورتها و نيازمنديهاي
رسيدن به امور مذكور را با تكنيكهاي مهندسي صنايع
تطبيق دهيم مشاهده ميكنيم مهندسي صنايع ابزار الزم براي
حصول اهداف سازماني را به طور فراگير فراهم ميآور د و
اين نشانگر اهميت باالي مهندسي صنايع به عنوان موتور
محرك حركت سازمانهاي امروزي است.
گام نوزدهم
ابعا د محوري مورد انتظار از مهندسين صنايع
كدامند؟
اگرچه بنابرآنچه در گام پيش گفتهايم ابعا د گوناگوني

را ميتوان به عنوان وظايف
مهندسي صنايع خواستار بود ،اما براي نمونه و خطدهي
ذهني به ده بع د از اين ابعا د محوري در ذيل اشاره ميكنيم:
 -1مهارتها و فنون مهندسي صنايع كه نقشي حياتي
در هر فرآين د بازسازي اقتصادي و اجتماعي دار د را به
خدمت گيرد .
 -2طيف قابل مالحظهاي از بهبود در بهرهگيري از
منابع مالي ،انساني ،زماني و معنوي در دسترس را با استفاده
از ابزارهاي علمي م دلسازي و شبيهسازي ،تحقق بخشد .
 -3توانايي تدارك سطح هرچه باالتري از رضايت
از خدمات را براي مشتريان در حرفههاي گوناگون ايجا د
نمايد .
 -4تغيير در ميزان بازدهي فعاليتهاي در حال انجام در
سطح كارگاههاي اجرايي گوناگون را پديد آورد.
 -5با ايجا د ارزش افزوده ،بهبود در شرايط عرضه
خدمات و ايجا د رفاه بيشتر در فعاليتها و رفع تنگناها و
نارساييها ايجاد كند.
 -6بهرهگيري از فنون بسيار مقدماتي اندازهگيري
كاروزمان و روشسنجي تا گونههاي بسيار پيشرفته و مدرن
مديريتي توسط كاركنان مديريت در سطوح مختلف را در
دستور كار خود داشته باشد .
 -7ايجا د راهكارهايي جهت مقابله با فشارهاي تحميلي
از سوي بازار براي افزايش دادن تواناييهاي بازار كار در
برابر رقابتهاي گوناگون رودررو ،شناسايي تقاضاهاي جديد
و فزاينده مشتري در دستور كار او باش د .
 -8فنون كاهش دادن قيمتها ضمن حفظ كيفيت و
نيز ترجمه كيفيتهاي جدي د (آوردن كيفيتي بجاي كيفيت
ديگر) مور د انتظار ولي پنهان از سوي مشتريان را ،به خدمت
گيرد .
 -9زمانهاي كوتاهتر در تحويل كاال و خدمات را به
اشكال مختلف گوناگون سازد .
 -10توانايي به خدمت گرفتن فناوريهاي جدي د
روباتيك ،طراحي و تولي د توسط كامپيوتر ،شناسايي
خودكار ،انبارداري و هدايت خودكار امكانات و تجهيزات
را داشته باشد.
گام بيستم
اصول فكري مهندسي صنايع چيستند؟
اساس مهندسي در هر گرايشي با طراحي مبتني بر
اندازهگيري ،محاسبه و تحليل با استفاده از علوم رياضي
و تجربي شكل ميگيرد .بدينسبب حرفه مهندسي ديدي
كامال فني و ماشيني دارد كه موجب محدوديت ديدگاه در
ابعاد خاص شده و برخي موضوعات مانن د يافتن بهترين
روشهاي مديريتي و ارتباطات انساني در ديدگاه محض
مهندسي ناديده گرفته ميشوند .گفتهايم كه مهندسي
صنايع با در برداشتن نگرش سيستماتيك و فراگير ارتباط
تخصصهاي مختلف و نها د مديريت سازمان را ايجاد نموده
و امور برنامهريزي ،سازماندهي ،هدايت و نظارت بر امور
اجرايي با هماهنگي بيشتري دنبال ميگردد .اين نگرش
استمرار همان سير تفكر تيلور و همعصران وي ميباش د كه
با تالش تكتك آنان مجموعه اصول و نگرشهاي مديريت
علمي موجوديت يافت .مديريت علمي همان نگرش سنتي

برخورداري از خالقيت و ابتكار اين
امكان را به مهندسين صنايع ميدهد
كه به تعميق دانش خود پرداخته و
فرصتي فراهم ميشود تا ايدههاي
جديد و خالق مطرح گردند

مهندسي صنايع است .با پيشرفت مديريت علمي ،مهندسي
صنايع با تفكري بر مبناي علوم رياضي ،فيزيكي ،اجتماعي و
اقتصادي در عرصه صنعت و خدمات ظهور كرد كه به معني
ايجاد يك تفكر فراگير و سيستماتيك بود .نگاه مهندسي
صنايع به مسائل از زوايا و ديدگاههاي مختلف همانن د
توجه به خروجي و محصول سيستم ،توجه به مشتري و
يا نگرش به بهرهوري سازمان قابل طرح و پيگيري ميباشد
كه بر مبناي اصول فكري تقريبا يكساني دنبال ميگردد.
حال ميخواهيم ببينيم اصول فكري مهندسي صنايع بر چه
عواملي استوار است:
 - 1خالقيت :فعاليت اصلي هر مهندس صنايع ارائه
طرح براي بهبود سيستمهاي جاري و يا طرحي جديد
ميباشد كه اين نيازمند خالقيت و نوعآوري جهت حصول
به طرحهاي نو و بديع ميباشد .برخورداري از خالقيت و
ابتكار اين امكان را به مهندسين صنايع ميدهد كه به تعميق
دانش خود پرداخته و فرصتي فراهم ميشود تا ايدههاي
جدي د و خالق مطرح گردند.
 - 2تفكر فراگير :نگرش سيستماتيك و فراگير
برجستهترين خصوصيت مهندسي صنايع است و اطالق
مهندسي صنايع و سيستمها به اين رشته بي ارتباط با اين
نگرش نيست .نگرش فراگير موجب ميشود مسائل از كل
به جز و تعامل اجزا با هم مورد بررسي دقيق قرار گرفته و
مدل كاملي از سيستمهاي مور د نظر تهيه و مسائل مور د نظر
آن به بهترين شكل طرح و بررسي گردد.
 - 3رهبري گروه :هر سيستم طرحريزي شده اگر
بدرستي اجرا نشود منتج به نتيجه نخواهد گردي د و بنابراين
حسن اجراي سيستم طراحي شده يك ضرورت مهم تلقي
ميشود .آشنايي با كليت سيستم مور د نظر و نقش اجزا در
كاركر د صحيح آن اين امكان را فراهم ميآورد تا هدايت و
رهبري گروه كاري مجري سيستم با انگيزه بيشتري دنبال
گر دد ؛ در واقع عالوه بر طراحي سيستم ،مهندسي صنايع
سيستمهاي پيادهسازي و اجرا را نيز پيريزي نموده و نقش
رهبري گروههاي كاري را موثرتر دنبال مينماي د .
 - 4مديريت زمان :انجام كار بدون توجه به ظرف
زماني و تحويل به موقع خروجي مور د نظر سيستم ،ارزش
زيادي نميتواند داشته باشد .امروزه اهميت زمان و فرصتهاي
آن با توجه به عرصه تنگاتنگ رقابت اقتصادي براي همگان
مبرهن و بديهيست .در اين خصوص مهندسي صنايع با
درك موضوع ،تكنيكهايي را بكار ميگيرد كه عامل زمان
اجراي اجزاي كاري را در تمامي فرايندها مور د توجه قرار
ميدهد.
 - 5ارتقا بهرهوري و بهبود مستمر :اعتقاد به ارتقا
بهرهوري و بهبود مستمر يك اصل با ارزش در مهندسي
صنايع بهشمار ميآيد .اكتفا به وضعيت فعلي جز در جا زدن
نتيجه ديگري نخواهد داشت ؛ لذا مهندسي صنايع با پذيرش
اين مطلب كه سطح دانش و مهارتها يك مقوله نسبي است،
سعي در افزايش بهرهوري و بهبود وضعيت كاري نموده و
تالش مينمايد امور كاري مداوما اثربخشتر و كاراتر گردند.
نگرش بهبود مستمر اين امكان را ميدهد كه هر روز به فكر
ارتقايي هر چند جزئي باشيم.
 - 6يادگيري :يادگيري فراينديست كه نميتوان بر آن
ح د و مرزي تعيين نمود .مهندسي صنايع به منظور مطالعه
و پيگيري مسائل همواره بر اين نكته توجه دارد كه هر
مور د را ،منحصر به فرد بررسي نماي د و جهت شناخت
آن فرض بر اين است كه از تصورات ذهني دوري نموده
و سعي بر كشف واقعيتهاي حاكم بر اجزا و كل سيستم
ميباشد .لذا عدم وجود تعصب خاص به ماهيت فني امور
موجب ميگردد تا ذهنيت كنجكاو براي كشف حقايق نهفته
در پديدهها تقويت شود ،مهندسي صنايع با ذهني بسته و
خموده بهسختي ميتواند راهحلهاي ابتكاري و راهگشا براي
مسائل موردنظر ارائه نمايد.
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عنوان فارسي:
چگونه تبليغات موفق
بسازيم؟
زيرعنوان فارسي:
بازاريابي در عمل
نويسنده :اي .دي.
فاربي
مترجم :شادي
گلچين فر ،امير بختائي
سال انتشار1386 :
ناشر :سازمان
مديريت صنعتي
قيمت 4000 :تومان
تعداد صفحه292 :
كتاب «چگونه تبليغات موفق بسازيم؟» يكي از
كتابهاي چاپ شده تحت عنوان «سري بازاريابي در عمل»

معرفی کتاب

چگونه تبليغات موفق بسازيم؟
است كه اخيرا ً ترجمه و چاپ شده است.
اين كتاب شامل دوازده فصل است كه هر فصل
به بررسي فعاليتهاي مورد نياز جهت طراحي و توليد
تبليغات پرداخته و به صورت گام به گام ،مديران و
كارشناسان شركتها را با شيوههاي صحيح انجام تبليغات
آشنا ميسازد.
در پايان هر فصل در قالب يك چك ليست ،ابزاري
مفيد و كاربردي براي سنجش و ارزيابي وضعيت فعلي
تبليغاتي شركتها آورده شده است .مطالب كتاب كام ً
ال به
روز بوده و كليه مراحل و فرايندهاي برنامهريزي و اجراي
تبليغات را تشريح كرده است.
برخي از موضوعاتي كه در كتاب مورد بررسي قرار

هيئت موسس انجمن مهندسي صنايع
دانشگاه بيرجن د با این انجمن و نیز تشریح
رسالت انجمنها و نقش مهندسي صنايع
در جامعه در این دانشگاه حضور داشته و
راهنمايي هاي الزم را ارائه نمود.

سمينار آشنايي با مدل تعالي
سازماني  EFQMدر دانشگاه قم

انجمن مهندسی صنایع دانشگاه
پیام نور بیرجند تشکیل شد

نخستين گردهمایی دانشجويان
مهندسي صنايع دانشگاه پيام نور بيرجند
با همکاری انجمن مهندسي صنايع ايران و
حضور نمایندگان این انجمن برگزار شد.
این گردهمایی پس از گذشت  15روز
از تاسيس انجمن مهندسي صنايع دانشگاه
بيرجن د و به منظور آشنايي دانشجويان با
رشته هاي مهندسي صنايع و بازار کار
مهندسي صنايع اولين گردهمايي دانشجويان
مهندسي صنايع با حضور انجمن مهندسي
صنايع ايران تشکیل شد.
در اين گردهمايي ابتدا مهندس پيام
خرازيان ،نماینده انجمن مهندسي صنايع
ايران ضمن معرفي و تشریح اهداف انجمن
مهندسي صنايع ايران ،در ارتباط با گرايشها
و بازار کار مهندسي صنايع سخنراني کرد.
در پايان نيز يکي از اساتي د دانشگاه جناب
آقاي مهندس صفاريان نيز صحبت هایی را
در همین رابطه ابراز داشت.
در پايان تمامی حاضران در جلسه
ضمن تاکید بر ملموس شدن اطالعات و
شناخت خو د از رشته مهندسي صنايع ،از
برگزاری این نشست ابراز رضايت کردند.
گفتنی است انجمن مهندسي صنايع
دانشگاه پيام نور بيرجند با همکاری و
راهنمايي هاي انجمن مهندسي صنايع ايران
و عنايت دکتر بابازاده ،ريیس دانشگاه پيام
نور بيرجن د در ابتداي آبان ماه  86تشکيل
شد.
قبل از تشيکل اين انجمن نیز مهندس
پيام خرازيان به عنوان نماینده انجمن
مهندسی صنایع ایران ،به منظور آشنايي
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سمينار آشنايي با مدل تعالي سازماني
 EFQMدر دانشگاه قم بر گزار شد.اين
سمينار توسط انجمن مهندسي صنايع ايران
با همكاري انجمن علمي مهندسي صنايع
دانشگاه قم و همچنین علي كاشاني زاده،
رابط انجمن در این دانشگاه در روز 23
مهر به مدت  4ساعت در تاالر شهيد بهشتي
دانشگاه قم برگزار شد.
در این برنامه مهندس حيدري ،مدير
آموزش انجمن مهندسي صنايع ايران ،در
خصوص تاريخچه مدل هاي تعالي سازماني،
مفاهيم بنيادين و تشريح زيرمعيارهاي مدل
تعالي و منطق رادار سخنراني کرد .اين
سمينار با استقبال دانشجويان دانشگاه قم
برپا شد.

سمینار آشنایی با بازار کار
مهندسی صنایع در دانشگاه آزاد
شیراز برگزار شد

سمینار آشنایی با بازار کار مهندسی
صنایع و سمینار آشنایی با مدل تعالی
سازمانی  EFQMدر دانشگاه آزا د شيراز
برگزار شد.
انجمن مهندسی صنایع ایران با همکاری
انجمن علمی مهندسی صنایع دانشگاه
آزاد اسالمی واح د شیراز و انجمن علمي
دانشگاه پیام نور شیراز اقدام به برگزاری
دو سمینار در آبان ماه در سالن امام خمینی
(ره) دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز واقع
در شهر جدید صدرا نمود.
این دو سمینار به صورت یک روزه و
در دو بخش صبح و عصر برگزار گردید.
در ابتدای بخش صبح ،مهندس حیدری،
مدیر آموزش انجمن صنایع ایران ضمن
معرفی انجمن و فعالیتهاي آن ،در ادامه
در خصوص رشته مهندسی صنایع و بازار
کار آن پرداخت.
این سمینار به صورت رایگان از
سوی انجمن برگزار شد .حضور بیش از
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گرفتهاند عبارتند از:
 هدفگذاري و تدوين استراتژي تبليغاتي خريد فضاي تبليغاتي از رسانهها طراحي و تدوين پيامهاي اثربخش تبليغات آنالين بودجهبندي و ارزيابي نتايج تبليغات آگهيهاي استخدامي انتخاب شركت تبليغاتيمطالعه اين كتاب به همه كساني كه به نوعي
شدهنده تبليغات هستند و يا كساني كه درص ددن د
سفار 
با برنامهريزيهاي صحيح ،تبليغات موفقي را به اجرا
بگذارن د توصيه ميشود.

 350نفردانشجو از دانشگاه آزا د اسالمی و
دانشگاه پیام نور شیراز در این سمینار از
نکات قابل توجه آن بود.
در بخش عصر سمینار آشنایی با مدل
تعالی سازمانی نیز با ارائه مهندس حیدری
برگزار گردید .در این سمینار که همراه با
جزوات آموزشی و همچنین پذیرایی بود
بیش از  120نفر از دانشجویان و اساتید
حضور داشتند.

سمينار آشنايي با مدل تعالي
سازماني EFQMدر دانشگاه
آزاد ابهر برگزار گرديد

سمینار آموزشی آشنايي با مدل تعالی
سازمان با همت انجمن مهندسی صنایع
دانشگاه آزاد اسالمی واحد ابهر ،هشتم
آبان به مدت  5ساعت در سالن اجتماعات
دانشگاه آزاد اسالمی واحد ابهر (سالن
بالغتنیا) با حضور مهندس حیدری ،مدیر
آموزش انجمن برگزار شد.
در این سمینار حدود  200نفر از
دانشجویان و فارغ التحصیالن رشتههاي
مهندسی صنایع ،مدیریت صنعتی و
الکترونیک شرکت داشتند .در پایان
این سمینار یک روزه ،برنامههاي آتی
انجمن مهندسی صنایع مبنی بر برگزاری
سمینارهای تخصصی به همکاری انجمن
مهندسی صنایع ایران مطرح گردید که مکان
و تاریخ برگزاری سمینارها با همکاری
انجمن مهندسی صنایع واحد ابهر و انجمن
مهندسی صنایع ایران اعالم خواهد شد.
انتخاب عادالنه

سمینار آشنایی با مدل تعالی
سازمانی  EFQMدر دانشگاه
بوعلی سینا همدان برگزار شد

سمینار آشنایی با مدل تعالی سازمانی
 EFQMبه همت انجمن علمی صنایع
دانشگاه بوعلی سینای همدان و با همکاری
انجمن مهندسی صنایع ایران  21آبان ماه
برگزار شد.
در این سمینار که نزدیک به چهار
ساعت و نیم به طول انجامید ،بیش از
 100نفر از دانشجویان دانشگاههاي همدان
حضور داشتند.
مهندس حیدری ،مدیر آموزش انجمن
مهندسی صنایع ایران در این سمینار به
معرفی انجمن و در ادامه به تشریح مبانی
مدل تعالی سازمانی  EFQMپرداخت .
این برنامه در سالن آمفی تئاتر دانشکده
مهندسی دانشگاه بوعلی سینا شکل گرفت.

منبع:

برای اینکه انتخاب عادالنه باشد از همه شما امتحان یکسان گرفته می شود.
همه باید از آن درخت باال بروید!

تقویم دورههای عمومی فصل زمستان انجمن مهندسی صنایع ایران

تخفيفات :اعضاء انجمن 15درصد ،دانشجويي10درصد،
متقاضيان سه دوره  10درصد
▪ شهريه فوق شامل :جزوه آموزشي ،ناهار ،پذيرايي و
صدور گواهينامه مي باشد .دورههاي فوق در شهر تهران برگزار
ميشو د و محل برگزاري دوره متعاقبا اعالم ميگردد.
افرادي كه در  4دوره متوالي شركت نمايند پس از  4دوره

به عنوان دانش پژوه انتخاب شده و مي توانن د از كليه دوره هاي
عمومي با  50درصد تخفيف استفاده نمايند.
شرکت کنندگاني که دوره آموزشي را با موفقيت طي نمايند
گواهينامه آموزشي معتبر انجمن مهندسي صنايع ايران به زبان
انگليسي دريافت مي نمايند.
نحوه ثبت نام و کسب اطالعات بيشتر :تماس با واحد آموزش

انجمن 66706051-4 :داخلي  256و  257يا  66742035دفتر
مرکزي انجمن88242588 :
مراحل ثبت نام - :واريز کردن مبلغ شهريه به حساب جاري
 0143369919بانک تجارت شعبة دانشگاه تربيت مدرس به نام
انجمن مهندسي صنايع ايران يا پرداخت بصورت نقدي
 -ارسال فيش واريزي به نمابر شماره 66742035:
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مروری بر دوره های آموزشی برگزار شده انجمن مهندسی صنایع ایران در پاییز 1386
انجمن مهندس صنایع ایران در فصل پاییز
اقدام به برگزاری دوره های آموزشی متعددی
کرد .برخی از این دوره ها به شرح زیر است:
 سمینار آشنایی با استاندارد مديريتپروژه  PMBOKدر  27آبان به مدت 4
ساعت با حضور  140نفر توسط انجمن در
مرکز رشد و کارآفرني شهر تهران برگزار شد.
در اين سمينار مهندس بهزاد ارشادمنش و جعفر
شقاقي سخنراني نمودند.
 دوره آموزشی مديريت پروژه بر اساساستاندارد  PMBOKبه مدت  16ساعت در
تاریخ های 23و 24آبان با تدريس مهندس بهزاد
ارشادمنش در محل انجمن برگزار گردید.
سمينار آشنايي با  9001 ISOبه صورترايگان با حضور  120نفر در تاريخ 23آبان در

مرکز رش د و کار آفريني با تدريس مهندس
حيدري برگزار شد.
 دوره آموزشی مبانی ،مستندسازی وتشریح الزامات  9001 ISOبه مدت  24ساعت
در تاریخ های  18تا  20آبان با تدريس مهندس
پيام خرازيان در انجمن برگزار گردید.
 دوره آموزشی مبانی ،مستندسازی وتشریح الزامات  9001 ISOبه مدت  16ساعت
در تاریخ های22و 23آبان با تدريس مهندس
مير سجادي در دانشگاه فيروزکوه
برگزار گردید.
 دوره آموزشی مبانی،مستندسازی و تشریح الزامات ISO
 9001به مدت  24ساعت در تاریخ
های  23تا  25آبان با تدريس مهندس

حامیان انجمن مهندسی
صنایع ایران

پيام خرازيان در دانشگاه آزاد نجف آبا د برگزار
گردید .برنامه ريزي جهت حضور شرکت
کنندگان اين دوره در تور آموزشي در استان
اصفهان صورت گرفته است.
 سمينار آشتايي با مديريت ريسک بهمدت  4ساعت در تاريخ  27آبان با حضور موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
www.Itsr.ir
 150نفر در محل باشگاه دانشجويان دانشگاه
تهران برگزار گرديد مدرس اين دوره مهندس
طيبي بود .همچنین واحد آموزش انجمن در
راستاي برگزاري سمينارهاي ماهانه
و مستمر خود ،سمينار هاي آشنايي
با مديريت کيفيت جامع(،)TQM
مديريت زنجيره تامين)  )SCMو
 HSEرا در برنامه هاي آتي خود
برنامه ريزي نموده است.

شرکت سنگ آهن گل گهر

خبرنامه مهندسی صنایع
صاحب امتیاز:
انجمن مهندسی صنایع ایران
مدیرمسئول و سردبیر:
محمدرضا صمدزاده
صفحهآرایی و اجرا:
شرکت آذرنگار شرق
()021 -88970214-5

www.azarnegar.ir
همکاران این شماره:
معصومه غالمی ،ساناز فرزانه و
محسن صادقیزاده
لیتوگرافی و چاپ:
مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
آدرس پستی:
تهران /صندوق پستی
14665-435
تلفکس88242588 :
نشانی صندوق پست الکترونیکی:
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